
 

Załącznik nr 14 :    SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA 

 

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie WIZJA SUKCESU 

Nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0051/20 
Tytuł projektu: „Przystań Aktywności Seniora” 

Za okres: od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 

 
1 Dotyczy: szkoleń kwalifikacyjnych/kompetencyjnych, staży, doradztwa zawodowego grupowego, indywidualnego poradnictwa grupowego, pośrednictwa pracy, warsztatów, poradnictwa psychologicznego, spotkań 
informacyjno-edukacyjnych, funkcjonowania miejsc opieki żłobkowej, funkcjonowania placówek wsparcia  dziennego dla dzieci i młodzieży, funkcjonowania podmiotów reintegracji społeczno-gospodarczej dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, funkcjonowania dziennych lub całodobowych placówek dla osób potrzebujących wsparcia w życiu codziennym, działalności bieżącej przedszkola, zajęć dodatkowych dla dzieci 
przedszkolnych/uczniów, szkoleń/kursów dla nauczycieli przedszkola/szkoły, szkoleń językowych/TIK dla osób dorosłych, kursów/szkoleń zewnętrznych/zawodowych dla uczniów, staży/praktyk uczniów u 
pracodawców. Ponadto, dotyczy innych form wsparcia odbywających się w określonym miejscu i czasie według zaplanowanego przez Beneficjenta harmonogramu działań. 
2 Jeżeli nie jest możliwe precyzyjne wskazanie miejsca realizacji wsparcia/działania, to Beneficjent powinien podać obszar, na jakim jest ono udzielane. 

Lp. Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku 
szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)1 

Data udzielania 
wsparcia/ 
działania 

Godziny 
udzielania 
wsparcia/ 
działania 

Dokładny adres realizacji 
wsparcia/ działania2 

Nazwa wykonawcy (np. w 
przypadku szkoleń, 

konferencji…) oraz nazwa 
pracodawcy (w przypadku 

staży zawodowych) 

Liczba 
uczestnik

ów 

Czy zamieszczono 
harmonogram udzielania 

wsparcia/działań na 
stronie internetowej 

projektu lub innej stronie 
www Beneficjenta 

(TAK/NIE). Jeżeli tak, 
należy podać adres strony 

www 

1. Usługi opiekuńcze i spec. usługi 
opiekuńcze w DDP 

Poniedziałek 

Wtorek 

Środa 

Czwartek 

Piątek 

8:00 – 16:00 Dzienny Dom Pomocy 

Kulno 104  
37-303 Kuryłówka 

Nd  Max. 30 http://wizjasukcesu.eu/
projekty/przystan-
aktywnosci-seniora/ 

2 Wsparcie psychologiczne  Środa 

Piątek 

9:00 – 14:00 jw. PROACTIVE Dorota 
Fuglewicz  
Psycholog: Monika 
Myszak 

Max. 30 http://wizjasukcesu.eu/
projekty/przystan-
aktywnosci-seniora/ 

3 Zajęcia gimnastyczne Poniedziałek 

Wtorek 

Czwartek 

 

8:00 – 15:00 
8:00 – 15:00 
8:00 – 14:00 

Jw. EDU PROJEKT Joanna 
Jasińska 
Zaangażowani trenerzy: 
Marlena Filipska 
Wojciech Szybiak 

Max. 30 http://wizjasukcesu.eu/
projekty/przystan-
aktywnosci-seniora/ 

 



 
 
 
 
 
 
 
                                                 06.12.2021 r.                                                                                                               06.12.2021 r. 

……………………………………………………………                                       ……………………………………………………………… 
Data i podpis osoby sporządzającej                                               Data i podpis osoby upoważnionej 

4 Zajęcia informatyczne  Piątek 8:00-12:00 Jw. Gre-Tech Grzegorz Kluz 
Prowadzący: Tomasz 
Sołek 

Max. 30 http://wizjasukcesu.eu/
projekty/przystan-
aktywnosci-seniora/ 

5 Zajęcia plastyczno-rękodzielnicze  Poniedziałek 

Czwartek 

9:00-13:00 Jw.  PROACTIVE Dorota 
Fuglewicz  
Prowadzący: Aneta 
Baryga 

Max. 30 http://wizjasukcesu.eu/
projekty/przystan-
aktywnosci-seniora/ 

6 Zajęcia ogrodnicze i florystyczne Wtorek 9:00-13:00 Jw. Usługi Edukacyjne Halina 
Janusz  
Prowadzący: Agnieszka 
Łucznik 

Max. 30 http://wizjasukcesu.eu/
projekty/przystan-
aktywnosci-seniora/ 


